
الساخرين. لمن كنت : إني الطالب
 ؟ مثالها نافية طيب, وتأتي الساخرين لمن كنت : إني الشيخ

).) نذير إل أنت (( إن:  الطالب
 ؟ ) المعنى) نذير إل أنت (( إن:  الشيخ

نذير. إل أنت : ما الطالب
. هذه نذير, وعلمة إل أنت : ما الشيخ

...:  الطالب
 ؟ علمتها ما : لكن الشيخ

بالنفي. تعويضها : صحة الطالب
؟ أيضا وتأتي إل, طيب بعدها تأتي ما, وغالبا محلها يحل : أن الشيخ

: زائدة. الطالب
؟ نعم, مثالها : أي الشيخ
 ؟ علمتها ما ذهب, طيب أنتم إن ما غدانة : بنو الشيخ

...:  الطالب
؟.  شرطية بدونها, تأتي السياق صح حذفت إذا أنها : نعم الشيخ

...:  الطالب
. جواب إلى تحتاج ظاهرة علمتها : أحسنت, والشرطية الشيخ
حخخرف ) أو) تقول (( أو:  وجخخل عخخز اللخخه الجديخخد, قخخال الخخدرس نأخخخذ

؟ أخخخدنا ). مخخا) نفس تقول (( أن:  قوله على معطوف عطف, تقول
؟ هخخذه ) أخخخذنا) لككه وأسككلموا ربكككم إلى (( وأنيبوا ؟ مكان أي من

الفوائخخد, نأخذ : لم تقولون الن أنتم ؟ إلى الفوائد أخذنا  نعم ؟ إلى طيب
  ؟ الفوائد نأخذ لم أين فمن
)) لككه وأسككلموا ربكم إلى (( وأنيبوا:  وتعالى تبارك الله قال طيب

(( وأنيبوا:  لقخخوله اللخخه إلخخى النابخخة وجخخوب : أول فوائد فيها آخره إلى
. بدليل إل الوجوب المر في ) والصل) ربكم إلى
لقوله الخل ص مع التا م اللستسل م له, أي اللسل م : وجوب فوائدها ومن

) . ) له (( وأسلموا: 
ة المبخادرة عخد م مخن : التحخذير فوائخدها ومخن : واللسخل م, لقخوله بالناب

) .) العذاب يأتيكم أن قبل (( من
أن لخخه, إذا ويسخخلم ربه إلى ينب لم من : عقوبة الكريمة الية فوائد ومن

. عقوبة العذاب
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ل (( ثم:  لقخخوله لخخه دافخخع ل فخخإنه الله عذاب أتى إذا : أنه فوائدها ومن
) .) تنصرون

: لقخخوله الكريخخم القخخرآن إتبخخاع : وجخخوب بعخخدها الخختي اليخخة فوائخخد ومخخن
).) ربكم من إليكم أنزل ما أحسن (( اتبعوا

العبخخاد, إلخخى أنزل ما أحسن بأنه الكريم القرآن على : الثناء فوائدها ومن
آثخخاره, فلخخم وفخخي أحكخخامه وفي أخباره وفي ذاته في أحسن أنه وعرفتم

. القرآن من الله آتاها المة, بما هذه نالته كما والكرامة العزة أمة تنل
أنزل (( ما:  لقخخوله اللخخه كل م القخخرآن : أن الكريمخخة اليخخة فوائخخد ومن

). ) ربكم من إليكم
لخخه, كلما يكون ل ما الله أنزل مما لن لكم نسلمه ل : هذا قائل قال فإن

مككن لكككم (( وأنككزل) ) مككاء السككماء من (( أنزل:  تعخخالى كقخخوله
)) شككديد بككأس فيككه الحديككد (( وأنزلنككا) ) أزواج ثمانية النعام

مخن كغيخره : هخخو نقخول الله, بخل كل م القرآن أن لكم نسلم وأمثالها, فل
مخلخخوق مخلخخوق, والمطخخر الحديخخد اللخخه, فخخإن أنزلهخخا الخختي المخلوقخخات

مخلوقة.  والنعا م
أن قسخخمين: الول إلى ينقسم الله أنزله : ما نقول أن هذا عن فالجواب

إل يقخخو م ل وصفا يكون أل مخلوق,  والثاني فهذا بنفسه قائمة عينا يكون
أو بنفسها قائمة عين هو هل القرآن إلى مخلوق, فلننظر غير فهذا بغيره

غيخخر اللخخه مخلخخوق, كل م غيخخر هخخو الثخخاني, إذا ؟ بغيخخره إل يقخخو م ل وصخخف
. طيب ؟ جماعة يا مخلوق, واضح

إليكككم أنككزل (( ما:  لقوله الله علو إثبات الكريمة الية هذه فوائد من
. أعلى من إل يكون ل النزول أن ذلك ) وجه) ربكم من
إنخخزال فخخي الغاية كانت حيث المة هذه : فضيلة الكريمة الية فوائد ومن

إلينخخا, غخخايته النخخزال  فإن)) ((إليكم:  قوله من ؟ تؤخذ أين القرآن, من
. القرآن إنزال غاية نكون أن لنا شرف فهذا إذا

(( من:  لقخخوله وجخخل عخخز للخخه الربوبية : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
) .) ربكم
ة الية هذه فوائد فوائدها, من ومن ن إلينخا القخرآن إنخزال : أن الكريم م
كمخخال الربوبية, فمن بوصف نفسه إلى إنزاله أضاف ربوبيته, حيث كمال

القرآن.   هذا عليهم نزل أن له وتربيته لخلقه ربوبيته
الخخرب, مخخن نخخزل القخخرآن, لنخخه فخخي بما العمل وجوب أيضا فوائدها ومن

الملخخوك مخخن ملكخخا أن لخخو خلقه, أرأيتخخم على الكامل السلطان له والرب
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بهخخذا نعمخخل أن لسخخلطانه مقتضخخى يكخخون ملكيخخا, أفل مرلسخخوما أصخخدر
إلينخخا, لن أنخخزل بما نعمل أن لنا الله ربوبية مقتضى بلى, إذا ؟ المرلسو م

وأعظخخم تنفيخخذها, بخخل من لبد التي الملكية المرالسيم بمنزلة القرآن هذا
. فيه إشكال معروف, ول هو كما

((:  بغتة, لقوله الله عذاب يأتي أن من : الحذر الكريمة الية فوائد ومن
مخخن أشخخد المبخخاغت )  والعخخذاب) بغتككة العككذب يككأتيكم أن قبل من

قخخد النسخخان يكخخون يبخاغت لخخم الذي العذاب يباغت, لن لم الذي العذاب
مخخن يكخخون مخخا غايخخة فخخي وهخخو النسخخان يأتي بغتة يأتي الذي له, لكن تهيأ

: وتعخخالى تبخخارك اللخخه قخخال السخخرور, كمخخا مخخن يكخخون مخخا وغايخخة الغفلخخة
أو نككائمون وهككم بياتككا بأسككنا يككأتيهم أن القرى أهل (( أفأمن

) فتأمخخل) يلعبككون وهم ضحى بأسنا يأتيهم أن القرى أهل أمن
أشخد يكخون الخخوقت هخذا فخخي العخخذاب أتاهم واطمئنان وهدوء الن, غفلة

حسخخيا مثل لكخخم متهيخخأ, وأضخخرب والنسخخان أتى لو مما بالله والعياذ وقعا
إحخخدى علخخى رجلخخك زلخخت ثخخم فغفلخخت الخخدرج مخخع تنخخزل كنخخت واضحا, لو

قخخدمك وتضخخع درجخخة كل ترى وأنت تنزل كنت مثلما يكون الدرجات, هل
. له متهيأ إنسان يأتي مما أشد المباغت إذا ؟ أجيبوا ؟ عليها
العبخخد مخخن شخخعور بغيخخر يخخأتي المباغت : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
ل (( وأنتككمالعخخذاب, لقخخوله:  يخخأتيه أن فخخي يفكخخر غافخخل, وليخخس لنخخه

حاليخخة, يعنخخي جملخخة النحخخو علمخخاء يسخخميها هخخذه ) والجملخخة) تشعرون
تشعرون.  ل أنكم والحال

فككي فرطت ما على حسرتا يا نفس تقول (( أن:  تعالى قال ثم
. آخره )  إلى... ) الله جنب

التنخخد م وهو التحسر وهو المفرط مآل : بيان الكريمة الية هذه فوائد من
الغم. مع والتند م الغم, التحسر مع

ن ومخن علخى لسيتحسخر المفخرط : أن الكريمخة اليخة فوائخد فوائخدها: م
ذا حازمخخا النسخخان يكخخون أن ينبغخخي أنخخه فائدة هذه على تفريطه, وينبني

يند م.  ذلك بعد ثم المور تفوته ل وقوة, حتى نشاط
واتتخخك فمخختى الفخخر ص انتهخخاز ينبغخخي ثالثخخة: أنخخه فائخخدة ذلخخك على ويتفرع
تضيعها.  فل الفرصة
أنخخت بمخخا فابخخدأ حاجتخخان أمامك صار إذا : أنه رابعة أيضا هذا على ويرتب

الرلسخخول لسخخنة فخخي يظهر نافلة, وهذا الثانية واجعل إليها أول, وبادر تريد
منها:  متعددة أمثلة في ولسلم عليه الله صلى
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مخخن يتمكخخن ل وصخخار بصخخره ضعف لما عنه الله رضي مالك بن عتبان أن
بيتخه إلخى ولسلم وآله عليه الله صلى النبي دعا قومه مسجد إلى الوصول
إليخخه ولسخخلم عليه الله صلى النبي مصلى, فخرج يتخذه مكان في ليصلي
لهخخم هيخخأ قخخد الرجخخل الخخبيت, وإذا وصخخل فلمخخا أصخخحابه مخخن جماعة ومعه

بالطعا م, بل يبدأ أن يشأ لم ولسلم عليه الله صلى الرلسول طعاما, ولكن
) ؟ أصككلي أن تريد ( أين:  له فقال الول بالقصد إليه, أي أتى بما بدأ

فيه.   فصلى المكان فأراه
تراجعوا أن أردتم إذا العلم طلبة أنتم لكم ينبغي ذلك على وبناء مثال هذا

فتسخختعرض معينخخة مسخخألة فخخي الله رحمه تيمية ابن اللسل م شيخ فتاوى
وتراجعهخخا, فتذهب تراجعها أن إلى تشوفك مسألة بك يمر الفهرلست, ثم

العلخخم, طخخالب يضر أنه شك ل أجلها, وهذا من تراجع كنت الذي تترك ثم
الكتخخاب طخخالع مخخا أول فكره الوقت, لن عليه ويشتت الفكر عليه يشتت
هخخذه لخخه عرضخخت فخخإذا يطلبهخخا الخختي المسخخألة علخخى ؟ أيش على منصب

بالذات, تشتت له مقصودا ليست بها, وهي وانشغل إليها واتجه العارضة
ربخخع خلل فخخي مراجعتخخه وقخخت يكخخون أيضخخا, ربمخخا وقته يتشتت ذهنه, ثم

مخن كخخانت الختي المسخألة يراجع لم وهو هذه الساعة ربع لساعة, فتذهب
عنوان بنا يمر ثم ما لمسألة نراجع علينا جربناه, جرى يفتش, وهذا أجلها
حازمخخا, وأن يكون أن ينبغي الوقت, فالنسان علينا به, يضيع ونأخذ شيق
المهم.  قبل بالهم يبدأ

يبخخادر كخخان والسخخل م الصخخلة عليخخه الرلسخخول أن الحخخز م من أي ذلك ومن
العرابي بال , لما آفات بل آفة له التأخير يتأخر, لن ول المؤذيات بإزالة

الصخخبي بخخال ليطهره, ولما ماء عليه يصب أن الحال في أمر المسجد في
يخخترك أن الممكخخن مخخن إيخخاه, وكخخان فأتبعه بماء الحال في دعا حجره في

الصخخلة إلخخى النخخاس ويحتخخاج الصلة وقت يأتي حتى المسجد في المكان
يحضخخر حخختى ثوبه يدع أن الممكن من بادر, وكذلك المكان, لكنه هذا في

ينبغخخي الوقخخائع هخخذه مثخخل أن بادر, فخخالمهم لكنه  يطهره ثم الصلة وقت
ه تمخر لنفسخه, ل تربية, تربيخة منها يتخذ أن للنسان مسخألة أنهخا علخى ب

. عمله في علمه يظهر أن لبد فقط, بل عرفها فقهية
(( في:  وجخخل, لقخخوله عخخز للخخه الجهخخة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن

الجهخخة يثبتون ل الذين جانب,  لكن بمعنى جنب : إن ) وقلنا) الله جنب
" فككي:  بقوله المؤلف فسره آخر, كما بأمر هذا, ويفسرونه من يفرون
جخخانب صحيح, وأن تفسير أنه يقال قد التفسير هذا أن  مع" الله طاعة
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مخخن كخخثيرا أن نعلخخم نحن ذلك, لكن أشبه وما وحقه طاعته هو تعالى الله
: إن تقخخول أن يجخخوز : ل جهة, ويقولون في الله يكون أن ينكرون الناس

فخخي الله : إن فقالوا آخرون قو م تحت, وعكس ول فوق جهة, ل في الله
والرض, السخخماء بيخخن كما الطائفتين بين أو المرين بذاته, وبين جهة كل

شخخيء كخخل فخخوق لكنخخه جهخخة كخخل فخخي اللخخه : إن فقخخالوا آخخخرون وتولسط
) إن) اللككه وجككه فثككم تولككوا فأينمككا والمغرب المشرق (( ولله

اللخخه ليخخس اللخخه, لكخخن وجخخه فثخخم جنوبا أو شمال أو غربا أو شرقا اتجهتم
كخخل فخخي يكون أن تناقض ل فوق, وفوقيته الجهات, ولكنه تلك في نفسه
طيب.  ؟ جماعة يا الستقبلته, واضح جهة
أو المغرب أو مثل المشرق جهة في يكون أن يجتمع : كيف قائل قال فلو

يمكخخن فيمخخا اجعلها : كيف نقول شيء؟ كل فوق وهو الجنوب أو الشمال
هخخذا : إن نقول تسلم, ثم أن تكييفها, عليك يمكن ل الله تكييفه, وصفات

كخخانت والسخختقبلتها الغخخروب عند أو الشروق عند الشمس كانت لو ممكن
السخماء, فخي ؟ مكانهخخا أيخن وهخخي المغرب جهة في أو المشرق جهة في
أن شخخيء, فالصخخواب بكخخل المحيخخط بالخالق بالك المخلوق, فما في هذا
إليه اتجه من وجل عز العلو, لكنه جهة وهي جهة في وتعالى لسبحانه الله
فثككم تولككوا (( فأينما مكخخان أي وجهخخه قبل تعالى فالله مكان أي في

. شيء, طيب كل فوق فإنه وجل عز ذاته ) أماالله) وجه
مخخن عليخخه هم بما أنفسهم على المكذبين : إقرار الكريمة الية فوائد من

لمككن كنت (( وإن ؟ يؤخخخذ أين ينفعهم, من ل وقت في التكذيب, لكن
كان أنه وإثبات تأكيد هذه الساخرين لمن كنت )  يعني: إن) الساخرين

به. المستهزئين الله بشرع الساخرين من الدنيا في
يؤخخخذ أيخخن وجل, من عز بالله السخرية : تحريم الكريمة الية فوائد ومن

بعخخذاب أصخخيب أنخخه ذلك, ولول على ند م, وتحسر الساخر هذا كون من ؟
يند م.  لم عليه
لسخر الكفر, فمن : حكمها قلنا ؟ بالله السخرية حكم : ما قائل قال فإن
رلسخخوله أو آيخخاته أو بخخالله لسخر من كافر, كل فإنه رلسوله أو آياته أو بالله
كافر.  فهو
ولخخو نكفخخره فالجواب: نعم ؟ يمزح كان ولو تكفرونه : هل قائل قال فإن
إنمككا ليقولون سألتهم ((ولئن:  وتعالى تبارك الله يمزح, لقول كان
ورسككوله وآياته أبالله (( قل قصدنا ما ) يعني) ونلعب نخوض كنا

). ) إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذوا ل تستهزئون كنتم
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رلسخخوله أو آيخخاته أو بخخالله لسخخخر أي ؟ بهخخذا ابتلي لمن الدواء قيل: ما فإن
الذين عبادي يا (( قلالسورة:  هذه في : الدواء قلنا ؟ الدواء هو فما

يغفككر اللككه إن الله رحمة من تقنطوا ل أنفسهم على أسرفوا
وجل عز الله إلى تاب الله, فإذا إلى يتوب أن )  الدواء) جميعا الذنوب

والمحبخخة التعظيم مكانها واللستهزاء, وأثبت السخرية هذه قلبه من وقلع
.  الكفر حكم عنه يرتفع فحينئذ

اللككه أن لككو تقول (( أو:  اليو م الدرس بدء وهو وجل عز الله قال ثم
معطوفخة نفخس, وهخذه تقخول أو ) يعنخي) المتقين من لكنت هداني

أن " (( لككو النفخخس تقخخول: أي أو)),  نفككس تقول  (( أوقوله: على
)) ".  المتقين من (( لكنت فاهتديت )) بالطاعة هداني الله

هخخذه ) لخخو) المتقيككن مككن لكنككت هككداني اللككه أن لو تقول (( أو
: قخخوله فيهخخا الشخخرط محخخذوف, وجخخواب فيهخخا الشخخرط شخخرطية, فعخخل

فعخخل وهخخو المفعخخول تقخخدير أي ) وتقخخديره) المتقيككن مككن (( لكنككت
بالقخخدر, احتجخخاج المتقين, وهذا من لكنت هداني الله أن ثبت الشرط, لو

تنخخد م المتقيخخن, فهخخي من لكنت فاهتديت ووفقني هداني الله أن لو يعني
الحتجاج. وبين والهداية التقوى عد م على الند م بين جمعت وتحتج, يعني

لشبعت, يعني أطعمتني لك,  لو لعملت أجرة أعطيتني : لو القائل كقول
لهتديت هداني الله أن : لو يقولون أجرة, فهم تعطني ولم تطعمني فلم

التوفيق, ويكون هداية هنا بالهداية فالمراد هذا المتقين, وعلى من وكنت
بالله.   والعياذ الضلل على الله بقدر النفس من احتجاجا هذا

" " عذابهم:  المفسر المؤلف ) قال) المتقين من (( لكنت:  يقول
اللخخه, المتقيخخن مخخن لكنت  نقدر أن الصواب المتقين, ولكن مفعول وهذا
اللخخه, تقخخوى مخخن اللخخه عخخذاب وجل, وتقخخوى عز الله تقوى هو الصل لن

 ؟ الله تقوى هي الله, وما المتقين من أي: لكنت الصل نقدر أن فينبغي
الوقايخخة, مخخن مخخأخوذة التقخخوى الصخخل, أصخخل بمعرفخخة اللخخه تقوى نعرف

مخخن كخخانت تصريفية, فخخإذا لعلة تاء الواو قلبت بالواو, لكن وقوى فأصلها
الله عذاب من يقي الله, ول عذاب من يقي ما اتخاذ بأنها فسرنها الوقاية

فخخي قيخخل مخخا أجمخخع : إن نقخخول نخخواهيه, ولهخخذا واجتنخخاب أوامخخره فعل إل
النواهي.  واجتناب الوامر فعل أنها التقوى

ثخخواب ترجخخوا اللخخه مخخن نخخور علخخى الله بطاعة تعمل التقوى: أن أن وقيل
اللخخه, وهخخذا عقخخاب تخشخخى الله من نور على الله نهى ما تترك وأن اللهو

:  التقوى في عليه, وقيل مشتمل قلنا ما قلنا, لكن مما أطول المعنى
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أرض فخخوق كمخخاش واعمخخل     التقخخى ذاك وكبيرهخخا صخخغيرها الذنوب خل
    يرى ما يحذر الشوك

  الحصى من الجبال إن صغيرة تحقرن ل
وكبيرهخخا, صخخغيرها الخخذنوب منظخخو م: خخخل لنخخه شخخيق تعريخخف أيضخخا وهذا

فخخوق كمخخاش واعمخخل التقى واجب, ذاك ترك أو محر م فعل إما والذنوب
يمشخخي الشخخوك أرض علخخى يمشخخي يخخرى, الخخذي مخخا يحخخذر الشوك أرض

الحصخخى, مخخن الجبخخال إن صغيرة تحقرن ببطء, ل نعم ؟ ببطء أو بسرعة
نعم.   كبار أو صغار أو كتل متجمعة, إما حصى الضخمة العظيمة الجبال

كرة لي أن لو العذاب ترى حين تقول أو المتقين من (( لكنت
علخخى ؟ أيخخش علخخى معطوفة تقول: هذه ) أو) المحسنين من فأكون

العخخذاب العخخذاب, تخخرى تخخرى حيخخن نفخخس تقول نفس, يعني: أو تقول أن
كخخرة, والرؤيخخة لخخي أن بخخالعين, لخخو مشهودا, تراه الموعود بعينها, فيكون

حق العذاب اليقين, ومس علم بالعذاب اليقين, والوعد عين تعتبر بالعين
القخرآن فخي وحخق, وكلهخا وعيخن علخم ثلثخة : اليقين قالوا اليقين, ولهذا

عيككن لترونهككا ثم الجحيم لترون اليقين علم تعلمون لو (( كل
لهكو هكذا (( إن:  الواقعخخة آخخخر فخخي تعالى ) مشاهدة, وقال) اليقين

فخي أعلخى اليقيخن, وأيهخا حق الحتضار عند يكون )  الذي) اليقين حق
خلف على الشيء تشاهد قد اليقين عين أعلى, لن اليقين حق ؟ اليقين

الشخخيء ضخخعيفا, تخخرى نظخخرك كخخان إن وللسخخيما تخخرى عليخخه, كمخخا هخخو ما
اليقيخخن حخخق حخخال كل نعم, فعلى لساكنا, أي المتحرك أو متحركا الساكن

عيخخن ؟ ايخخش ) المخخراد) العككذاب تككرى حيككن تقول (( أو أعله. وهنا
ليسخخت هنخخا ) لخخو) المحسككنين من فأكون كرة لي أن (( لو اليقين

كرة.  لي ليت للتمني, يعني شرطية, ولكنها
مصدرية, ثل ث للتمني, وتأتي شرطية, وتأتي تأتي : لو فنقول ونستطرد

زرتنخخي : لخخو قلت إذا فيما شرطية مصدرية, فتأتي تمنية معاني, شرطية
اجعل لكرمتك زرتني الشرطية, لو إن محلها يحل أن لكرمتك, وعلمتها

أكرمتك.  زرتني إن, إن بدلها
أتي الختي هخي للتمنخي الختي والثانيخة : تعخالى قخوله ود, فخي بعخد غالبخا ت
المصدرية, أن محلها يحل أن ) وعلمتها) فيدهنون تدهن لو (( ودوا

؟ ل أو الكل م تخخدهن, يصخخح أن أن, ودوا بخخدلها وضخخعت لخخو تخخدهن لو ودوا
يصخخح يصخخح, تقخخديرا ل ؟ القخخرآن فخخي أن بخخدلها تضع أن يصح طيب, وهل

الكل م, لكن الستقا م أن بدلها جعلت ) لو) فيدهنون تدهن لو (( ودوا
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زرتنخخي, لخخو وددت قلخخت لخخو أن, طيخخب بدلها تجعل أن القرآن في يجوز ل
ا إذا هنخا طيب, لكخن ؟ صحيح ول أن إلخى حولته مضخارع, إلخى الفعخل ح
تزورني, طيب.  أن وددت
ود, بعخخد تخخأتي الخختي مصخخدرية أقخخول أنخخا ل, ل ؟ للتمنخخي, مصخخدرية الثالثة

تخخأتي الخختي هخخي للتمنخخي,  المصخخدرية التي التمنية عندنا والشرطية, بقي
أن.  محلها يحل أن ود, وعلمتها بعد الغالب في

أن لخخو السخخياق, فهنخخا معناها يعين أتمنى, يعني بمعنى تكون للتمني التي
مخخن فخخأكون كخخرة لخخي يكخخون أن أتمنى, أتمنخخى بدلها فأكون, ضع كرة لي

(( يا:  النعخخا م لسخخورة فخخي تعخخالى قخخوله لهذا ويدلك ؟ المؤمنين, واضح
ثلثخخة: شخخرطية لخخو معخخاني ) فصخخار) ربنكا بآيكات نكذب ول نرد ليتنا

وللتمني, طيب.  ومصدرية
(( فككأكون الككدنيا إلى " رجعة:  المفسر  قال)) كرة لي أن (( لو
مخخن ليكخخون رجعخخة لخخه يكخخون أن يتمنخخى  يعنخخي)) " المحسككنين مككن

مخخن يقخخل ) ولخخم) المحسككنين مككن (( فككأكون:  المحسخخنين, وقخخوله
كل وليس متقي محسن التقوى, فكل فوق درجة الحسان المتقين, لن

والسل م الصلة عليه النبي فيه عالية, قال درجة محسنا, الحسان متقي
 ولكخخن) يككراك فككإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد (أن: 

المحسخخنين مخخن لتكون تتمنى أنها في صادقة النفس هذه هل التمني هذا
وإنهككم عنككه نهككوا لمككا لعككادوا ردوا (( ولككو:  تعخخالى اللخخه قخخال ؟

لككي أن (( لو هكخخذا تقول أن إل لها ليس العذاب عند ) لكن) لكاذبون
جاءتككك قككد (( بلى:  تعالى قال ) ثم) المحسنين من فأكون كرة

.  ) نعم) الكافرين من وكنت واستكبرت بها فكذبت آياتي
لسخخمعتها نكتخخة آخخخر له: مخخا فقالوا رجل لسئل إليكم الله : أحسن الطالب

الصف, هخخل في واعتدل قالوا: الستوي المتطرفين من اللسل م : أن قال
ولسلم. ؟ عليه الله صلى النبي ولسنة بالله السخرية في هذا يدخل
رجخخل لسخخمع أنخخه لسخخمعتها نعم أي نكتة آخر : إن يقول يسأل : هذا الشيخ
: السخختووا قال الما م ؟ هكذا قال الما م كان لكن اعتدلوا؛ : الستووا يقول

 ؟ اعتدلوا
المخخا م, أن هخذا عخن حكخخاه مخا أقول أنا صحيح هو ل, هل ؟ يصير ما ل, ل

صخخورها كخخونه مخخن دعونخخا حخخال كخخل علخخى ؟ اعتخخدلوا الستووا يقول الما م
هخخذه أن واعتخخدلوا : السخختووا قخخال إمخخا م فخخي إنسخخان قال لو ملكمة, لكن
 ؟ ل أو كافرا يكون بالتطرف, فهل نكتة, ووصفه
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طاعة يفعل الذي بالشخص جدا, اللستهزاء مهمة المسألة هذه أن الواقع
يكفخخر, ل الشخصخخي, فهخخذا الجخخانب عليخخه يغلخخب معصية, تخخارة يتجنب أن

أي مخن بخالحكم يسخخر أنخه الحكمخي, بمعنخى الجخخانب عليخخه يغلب وتارة
عالم مثل رأى لو الناس المثال: بعض هذا كفر, ويوضح جاء, فهذا  مصدر

إلخخى ثخخوبه الموثخخوقين, رأى النخخاس عند المحبوبين المعتبرين العلماء من
شخخابا رأى لخخو يسخخخر, لكخخن أن يمكخخن أبدا, ول به يسخر الساق, ل نصف
الشخخخص, علخخى ؟ أيخخش علخخى منصخخبة السخرية هنا به,  إذا يسخر فربما
كره الحكم, لكن يكره لم يكفر, لنه ل الشخصية, فهذا جانب فيها مغلب

بالحكم.  الذي هذا
كخخافر, فهخخذا الشخخرعي بالحكم الشرعي, ويسخر الحكم يكره أن والثاني

تسككتهزئون كنتككم ورسوله وآياته أبالله (( قل:  تعالى قال ولهذا
كخخافر, فهو به يخسر إنسان أي معلو م : والمؤمنين, الرلسول يقل ) ولم)

عليخخه مشخخرع الرلسخخول الشخصخخي, لن الجخخانب غلخخب قخخد كان وإن حتى
مخخن يصخخدر الذي تشريع, لكن فهو منه صدر شيء والسل م, فكل الصلة

ولخخم شخخرعيا حكمخخا اعتخخبروه النخخاس عند ثقة محل كان الرلسول, إن غير
الشخصخخية, لنهخخم جانب مغلبين به لسخروا ثقة غير كان به, وإن يسخروا

أشخخبه مخخا أو متنطخخع أو مخختزمت أنه يرون التامة, أو الثقة به يثقون ل مثل
المريخخن, بيخخن الفخخرق يخخدرك أن النسخخان على يجب المسألة ذلك, وهذه

أن اللخخه رحمخخه اللسخخل م شخخيخ ذكخخر جخخدا, ولهخخذا دقيقة المسائل هذه لن
بيخن فرقخخا هنخخاك أعيخانهم, لن يكفخخر ل لكخخن الجهميخة يكفخر أحمد الما م

طلبخخة نحخخذر ثخخم الشخخخص, ومخخن باعتبخخار والتكفير الحكم باعتبار التكفير
هخخي مخخا المسخخألة العينخخي, لن الشخصخخي التكفيخخر في التسرع من العلم

إليخخك, التكفير عاد بكفره يحكم لم وجل عز والله شخصا كفرت هينة, لو
. نعم تتب لم إذا المستقبل في ولو الضلل من عليك يخشى وصار

تككرى حيككن تقول (( أو:  الرجيخخم الشخخيطان مخخن بالله : أعوذ القارئ
جاءتكك قكد بلكى المحسكنين مكن فأكون كرة لي أن لو العذاب
ويككوم الكككافرين مككن وكنككت واسككتكبرت بهككا فكككذبت آيككاتي

أليككس مسككودة وجككوههم اللككه علككى كذبوا الذين ترى القيامة
بمفازتهم اتقوا الذين الله وينجي للمتكبرين مثوى جهنم في

وهككو شككيء كككل خككالق اللككه يحزنككون هم ول السوء يمسهم ل
والككذين والرض السككماوات مقاليككد لككه وكيككل شيء كل على

) . ) الخاسرون هم أولئك الله بآيات كفروا
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(( أو:  وتعالى تبارك الله الرجيم, قال الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
لككي أن لككو تقول أو المتقين من لكنت هداني الله أن لو تقول

؟. الولى الية في لو معنى ) ما) المحسنين من فأكون كرة
 ...:  الطالب
؟ الثانية الية في معناها : شرطية, وما الشيخ

...:  الطالب
الشخخرطية اصخخبر, أخخخذنا ؟ لخخو, الثخخالث معخخاني من : للتمني, فهي الشيخ

والتمنية.
مصدرية.  لو : تكون الطالب
؟ إيش : مثل الشيخ

) .) فيدهون تدهن لو (( ودوا:  مثل:  الطالب
أن.  محلها يحل أن ؟ أيش : علمتها الشيخ
) منصخخخوبة) المتقين من لكنت هداني الله أن (( لو : طيب الشيخ
؟ عباس بماذا

الشرط. بجواب : منصوب الطالب
 ؟ الشرط : أين الشيخ

السببية. بفاء اتصل الشرط : جواب الطالب
طيب.  للتمني جوابا السببية فاء بعد بأن : منصوبا الشيخ
قول.  هذا أخذناها ما ؟ الفوائد أظن : أخذنا الشيخ
تقككول (( أو:  تعالى الله الرجيم, قال الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ

آخره.  ) إلى... ) هداني الله أن لو
فخخي فرطخخت الخختي النفخخس هذه بعدها: احتجاج والتي الية هذه فوائد من

مككن لكنككت هداني الله أن (( لو:  لقوله وقدره الله بقضاء الله جنب
قككد (( بلى:  بقخخوله تعخخالى الله أبطله باطل احتجاج ) وهذا) المتقين

. آخره ) إلى) آياتي جاءتك
عخخز بالله يقرون المكذبين هؤلء أن : إثبات الكريمة الية هذه فوائد ومن

مكن لكنككت هكداني اللكه أن (( لو:  لقخخوله بيخخده المخخر وجخخل, وبخخأن
) .) المتقين

العذاب.  من للنجاة لسبب التقوى : أن فوائدها ومن
إذا الخخدنيا إلخخى الرجوع يتمنون هؤلء الفوائد: أن من ففيها الثانية الية أما

. العذاب رأوا
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للتلخخذذ ل المحسخخنين مخخن ليكونخخوا الرجخخوع يتمنخخون : أنهخخم فوائخخدها ومن
يشخخبه )  وهخخذا) المحسككنين من (( لكون:  بها, لقوله والتمتع بالدنيا
). ) تركت فيما صالحا أعمل لعلي ارجعون (( رب:  تعالى قوله
بهككا فكككذبت آيككاتي جاءتككك قككد (( بلككى:  تعخخالى اللخخه قخخال ثخخم

اليو م.  درس مبتدأ ) هذا) واستكبرت
: قائخخل قال لثباتها, فإذا النفي بها يجاب جواب حرف  هذه(بلى):  قوله
أن لككو تقول (( أو المقدمة هذه : قول قلنا ؟ الية هذه في النفي أين

يهخخدها, فقخخال لخخم اللخخه أن ) يتضمن) المتقين من لكنت هداني الله
بعخخث وهخخو الهدايخخة فيخخه مخخا جاءتخخك قد  يعني: بلى)) ((بلى:  تعالى الله

هدايخخة العلميخخة الهدايخخة يتضخخمن هخخداني اللخخه أن لخخو نفيهخخا الرلسخخل, لن
التوفيق.  هو الذي الرشد الرشاد, هداية

اللخخه هدايخخة نفي  يتضمن)) هداني الله أن (( لو:  قولها أن والخلصة
مخخن أكن فلم يهدني لم ولكنه  لكنت هداني الله أن لو ؟ كذلك لها, أليس

: النفي هذا مبطل الله الهداية, فقال نفي يتضمن الكل م هذا المتقين, إذا
هدايخخة بخخه, وهخخذه جخخاءت بمخخا اللخخه, هخخداها هخخداك )  يعنخخي: بلخخى(بلى)(

بهككا فكذبت آياتي جاءتك (( قد الله هداك قد بلى الدللة, (بلى) أي
المؤلخخف قخخال آيخخاتي جاءتخخك ) قخخد) الكفرين من وكنت واستكبرت

. الله رحمه
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